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‘Gelukkig hebben we problemen,
dan kunnen we samen iets doen’!
Zoals u van ons gewend bent zal de
Algemene Ledenvergadering ook dit jaar
weer een actueel thema behandelen.
Ditmaal besteden we aandacht aan de
problemen die dorpsraden en dorpsoverleggen tegenkomen en wat dan
hun acties kunnen zijn. Het thema
wordt ingeleid door Joop Verhulst van
Veerkracht en tevens voorzitter van de
Dorpsraad Itteren. Tijdens de dorpendag
2009 heeft Joop op een boeiende wijze
verteld over hoe je als dorpsraad veel
bewoners kunt activeren. Dit denken over
nieuwe wegen voor dorpsraden willen we
op de ledenvergadering voortzetten onder
de titel: ‘Gelukkig hebben we problemen,
dan kunnen we samen iets doen’!
Vaak worden gegevens als een probleem
betiteld. Zaken als vergrijzing, verkeerssituaties, samenscholende jongeren, niet
betrokken inwoners, een trage gemeente
zijn geen problemen, het zijn feitelijke
situaties. Zelfs de wens, “ik wil dat er
minder verkeer komt” is geen probleem.
Het probleem ontstaat pas als de vraag

opgepakt wordt “hoe krijgen we het
rustiger?”
Het probleem ontstaat als iemand of
een groep er iets wil doen, tot actie wil
overgaan. Het probleem bij iemand anders
neer leggen werkt meestal niet.
De VKKL nodigt haar leden en ook andere
geïnteresseerden uit om op woensdag
21 oktober in Baexheimerhof te Baexem
deel te nemen aan deze bijeenkomst. De
avond start om 19:00 uur met de formele
agendapunten van de Algemene Ledenvergadering. Daarna, van 20.30 – 21.45 uur,
zal onder leiding van Joop Verhulst met
u van gedachten gewisseld worden over
bovenstaande thematiek. De uitnodiging
met het volledige programma is te
downloaden via www.vkkl.nl.

Algemene Ledenvergadering VKKL
Woensdag 21 oktober, 19.30 uur
Baexheimerhof,
Kerkstraat 1a,
6095 BD Baexem
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Vrijwilligerswerk dorpsraden Limburg in de lift
2
Werklust en werklast vrijwilligers leefbaarheid
In september verschenen er in het
Dagblad De Limburger en de Echo van
Horst berichten over dorpsraden in Horst
aan de Maas en Venray met een dreigend
tekort aan actieve leden. Volgens deze
dorpsraden wordt het steeds moeilijker
om bewoners te vinden die de schouders
onder het werk van de dorpsraad
willen zetten. Nu is de zoektocht naar
vrijwilligers van alle tijden.
Bijna elke sportvereniging of andere
vrijwilligersorganisatie kampt wel eens
met een tekort aan vrijwilligers. Vaak
wordt dit in verband gebracht met de
geïndividualiseerde samenleving en met
de drukte van (betaald) werken, zorgen en
recreatie. Toch blijkt dat het helemaal niet
zo slecht gaat met het vrijwilligerswerk in
Nederland. Het aantal 18+ Nederlanders
dat vrijwilligerswerk doet en informele
hulp verleent, blijft de laatste jaren gelijk
op ongeveer 57,5% (CBS, 29 april 2009). Er
treden wel verschuivingen op. In Limburg
zijn de afgelopen jaren tientallen bewonersorganisaties in dorpen opgericht. De
VKKL is gegroeid van 20 dorpsraden naar
80 dorpsraden en het aantal vrijwilligers
is die periode met circa 500 Limburgers
toegenomen. Er zijn blijkbaar ook steeds
meer bewoners die zich enthousiast en
met plezier inzetten voor de leefbaarheid
van hun dorp. Het totale vrijwilligerswerk
voor verenigingen neemt nauwelijks af.
Deze andere kant van het vrijwilligerswerk voor de leefbaarheid van het dorp
blijft vaak onderbelicht. En natuurlijk, de
resultaten van het vrijwilligerswerk in
dorpsraden worden niet zonder slag of
stoot bereikt. De omstandigheden waarin
dorpsraden opereren, veranderen en
stellen andere eisen aan de vrijwilligers.
De balans in werklust en werklast van
vrijwilligers in dorpsraden raakt daardoor
soms verstoord.
Samen werken aan leefbaarheid dorp
geeft energie
De leefbaarheid van een dorp wordt
vooral gemaakt door de mensen die er
wonen en leven. Wat mensen gezamenlijk
organiseren in verenigingen en activiteiten is voor bewoners belangrijk. De dorpsraad kan daarin een grote rol vervullen.
Voor al die verenigingen en vrijwilligersactiviteiten zijn voorzieningen nodig zoals
een gemeenschapshuis, sportaccommodaties, speelvoorzieningen en goede betaalbare woningen. Maar in toenemende mate
blijkt dat het sociale klimaat meer invloed
heeft op de leefbaarheid dan de ‘harde’
voorzieningen. Samen met vele andere
betrokken inwoners en verenigingen kan
een dorpsraad bijdragen aan dit fundament van leefbaarheid. De dorpsraden

in Limburg hebben zo de afgelopen jaren
vele nieuwe initiatieven voor hun dorp
gesteund zoals:
- de aanleg van een speeltuin,
- de (ver)bouw van het gemeenschapshuis,
- een eetpunt of dagopvang voor ouderen,
- de inrichting van een dorpsplein,
- een dorpsblad of website van het dorp,
- dorpsommetjes,
- netwerk van mantelzorgers en
boodschappendienst.
Deze lijst kan met tientallen andere
voorbeelden aangevuld worden. Waar het
om gaat, is dat het samen met andere
dorpsbewoners werken aan leefbaarheid
veel voldoening geeft. Het realiseren van
projecten geeft energie en inspiratie om
weer andere projecten en activiteiten
op te pakken. De leefbaarheid van het
dorp vraagt permanent om een actieve
betrokkenheid van bewoners in vaak
wisselende samenstellingen. Dat verveelt
nooit en verschaft rijke levenservaringen
die in dorpen van generatie op generatie
worden overgedragen.

meer als een broedplaats voor bewonersinitiatieven. Dorpsraden scheppen voorwaarden voor ontmoeting en bieden aan
bewoners faciliteiten om hun wensen
te realiseren. Naast kennis over hoe de
hazen lopen bij de gemeente beschikt
de dorpsraad vaak over budgetten voor
financiering van aanloopkosten van initiatieven. Deze rol van de dorpsraad krijgt
steeds meer betekenis. Er wordt in dit
verband ook wel eens gesproken van het
proces van Dorpsraad naar Dorpsoverleg.
Dorpsoverleggen leggen zich toe op het
scheppen van voorwaarden voor initiatieven van bewoners en verenigingen.
Een Dorpsoverleg zorgt voor het contact
tussen bewoners en kan een steuntje in
de rug geven aan bewonersinitiatieven.
Een dorpsoverleg is dus niet, zoals een
dorpsraad, vooral de belangenbehartiger
of de spreekbuis namens het dorp naar de
gemeente en andere instanties. In dorpen
en gemeenten, zoals Helden en Bergen,
waar gewerkt wordt aan deze rollen van
dorpsraden, zijn de ervaringen van de
vrijwilligers positief en bemoedigend.

Dorpsoverleg als broedplaats van
bewonersinitiatieven
Er zijn ook veel vrijwilligers van dorpsraden die zich door dit vrijwilligerswerk
kunnen ontplooien. Het samenwerken
aan projecten met andere bewoners,
verenigingen, gemeente en instanties is
ook leerzaam.
Dorpsraden fungeren in dorpen steeds

Waardering vrijwilligers dorpsraden groot
Nu verlopen de activiteiten van een
dorpsraad in de praktijk niet altijd
van een leien dakje. Natuurlijk lopen
bewonersorganisaties tegen tal van
belemmeringen aan en staat er regelmatig
veel tegenwind. De sociale verbanden in
dorpen zijn aan verandering onderhevig.
De oude agrarisch georiënteerde samenle-

ving bestaat al lang niet meer.
De Limburgse dorpen kennen ook
een diversiteit. Het is voor dorpsraden
en andere bewonersinitiatieven niet
eenvoudiger geworden om het draagvlak
te vinden voor leefbaarheidinitiatieven.
Juist daarom is de waardering voor het
vrijwilligerswerk in dorpsraden en
verenigingen waarschijnlijk zo groot.
Werving en behoud vrijwilligers
dorpsraden
De werving van voldoende vrijwilligers
voor dorpsraden blijft een aandachtspunt
ondanks de vele aantrekkelijke kanten
van dit werk en de groei van het aantal
vrijwilligers in de Limburgse dorpsraden.
De VKKL is voortdurend actief met de
uitwisseling van ervaringen en kennis
van dorpsraden of dorpsoverleggen.
Dorpsraden kunnen veel van elkaar
opsteken als het gaat om de werving en
het behoud van vrijwilligers. Hoewel elk
dorp haar eigen weg zoekt en bewandelt
is het contact met andere dorpsoverleggen informatief en inspirerend. Daarbij
kijkt de VKKL ook naar ervaringen in
andere provincies en bij andere
maatschappelijke organisaties.
Daarnaast hangt het vraagstuk van
vrijwilligerswerk in dorpsraden ook samen
met de maatschappelijke veranderingen
waardoor ook de positie van dorpsraden
verandert (zie ook artikel van “Dorpsraad
naar Dorpsoverleg” elders in deze kleine
kernenkrant. Het thema van de Algemene
ledenvergadering 2009 op 21 oktober staat
ook in het teken van de verandering van
dorpsraad naar dorpsoverleg.
De VKKL nodigt alle actieve bewoners en
geïnteresseerden uit voor deze uitwisseling
van kennis en ervaringen.

Van Dorpsraad naar Dorpsoverleg
Model dorpsraad aan vernieuwing toe
De gemeenten Horst aan de Maas en
Venray zijn de gemeenten met de grootste
traditie van dorpsraden in Limburg. De
dorpsraden in deze gemeenten zijn in de
loop der jaren een steeds belangrijker rol
gaan spelen. Ten tijde van het ontstaan,
begin jaren zeventig vorige eeuw, moesten de dorpen nog knokken om gehoord
te worden door de gemeente. Inmiddels zijn dorpsraden niet alleen erkend
als gesprekspartner, maar hebben beide
gemeenten zich ook verplicht om vele
zaken voor besluitvorming aan de dorpsraad voor advies voor te leggen. Er zijn
speciale contactambtenaren benoemd die
zorgen voor de communicatie tussen de
gemeente en de dorpsraden. Veel dorpsraden ontvangen een subsidie voor hun
activiteiten plus een leefbaarheidbudget
waarmee projecten in het dorp gefinancierd kunnen worden. Jarenlang hebben
dorpsraden en de gemeente gewerkt aan
de ontwikkeling van deze samenwerking.
Met deze situatie is de dorpsraad tevreden, want men heeft wat in de melk te
brokkelen. De gemeente is zo mogelijk
nog enthousiaster, want de dorpsraad
is een handig aanspreekpunt van het
dorp en zorgt voor draagvlak van het
gemeentelijke beleid. Hoewel in diverse
Limburgse gemeenten nog niets geregeld
is voor bewonersinitiatiefgroepen, zijn er
tekenen die er op wijzen dat in de “voorhoede-gemeenten” deze verworvenheden
van dorpsraden een kantelpunt hebben
bereikt. Het is dan ook niet vreemd dat
uitgerekend in de gemeenten Venray en
Horst aan de Maas het probleem van een
tekort aan actieve leden zich manifesteert.
Het model van de “klassieke” dorpsraad is
aan vernieuwing toe.
Verambtelijking dorpsraden
Door de erkenning van de dorpsraad
als gesprekspartner en beleidsadviseur
namens het dorp krijgt de dorpsraad
steeds meer de rol van een bestuurlijk
lichaam. De dorpsraad wordt een soort
dorpsgemeenteraad. De gemeentelijke
herindelingen versterken dit proces. De
dorpsraad wordt steeds meer gezien als
de vertegenwoordiger van het dorp die
zwaarwegende adviezen uitbrengt aan
de gemeente en andere instanties. Maar
dorpsradenwerk is vrijwilligerswerk en
het is schier onmogelijk om alle belangen
van de dorpsbewoners te behartigen. Dé
dorpsbewoner bestaat niet. Dorpsraadsleden worden niet gekozen op grond van
een verkiezingsprogramma en beschikken niet over een ambtelijk apparaat dat
behulpzaam is bij de voorbereiding van
de beleidsadviezen. Er is dus enige terughoudendheid geboden om als dorpsraad
voortdurend de gemeente gevraagd of

ongevraagd van advies te voorzien.
Voor je het weet fungeert de dorpsraad
als een soort adviescommissie van de
gemeente. De agenda van dorpsraden
dreigt daardoor meer bepaald te worden
door de gemeentelijke thema’s dan door
de wensen van bewoners.
Een vervreemding van de achterban ligt op
de loer voor de dorpsraad als voorhoede.
De toekenning van leefbaarheidbudgetten versterkt de rol van een dorpsraad als
bestuurlijke middenlaag. Wanneer betreffende dorpsraad ook nog tot stand komt
door verkiezingen ligt de weg helemaal
open voor een “dorpsgemeenteraad” en
een “dorpsburgemeester”.
Verkiezingen verschaffen aan dorpsraden
een legitimiteit om als vertegenwoordiger
namens dorpsbewoners op te treden.
Positie Dorpsraad wordt verpakt in
convenanten
Sommige dorpsraden zullen na jaren
van strijd de huidige verworvenheden van
dorpsraden met beide handen aangrijpen.
De samenwerking tussen dorpsraad en
gemeente wordt vastgelegd in zogenaamde
convenanten. Toch kleven er grote risico’s
aan de dorpsraadconvenanten waarin
onder andere de adviesbevoegdheden
en leefbaarheidbudgetten worden
vastgelegd. De advisering naar gemeente,
zeg maar de belangenbehartiging,
krijgt daardoor een centrale plaats in het
werk van dorpsraden.
(Vervolg op pagina 4)

Deelname VKKL contactgroep
Gemeenschapszorg
Op de Dorpendag in Baexem is
door de Dorpscommissie Vijlen een
presentatie gegeven over de wijze
waarop in Vijlen invulling wordt
gegeven aan Gemeenschapszorg.
Tijdens de workshop is de wens
kenbaar gemaakt om binnen de VKKL
een contactgroep Gemeenschapszorg op
te richten. In de contactgroep kunnen
bijvoorbeeld, aanpak en opgedane
ervaringen met gemeenschapszorg
worden uitgewisseld en besproken.
Deelnemers aan de contactgroep
komen 1 á 2 keer per jaar bij elkaar en
informeren elkaar tussentijds per mail.
Heeft u interesse in deelname aan de
contactgroep, maak dit dan kenbaar aan
Jean Vroemen van de Dorpscommissie
Vijlen (mail: jean.vroemen@home.nl of
tel: 043 - 306 52 02) of Erik Brugman op
het secretariaat van de VKKL
(vkkl@synthese.nl of 077 - 397 85 03).
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(Vervolg pagina 3)
Een van de grootste risico’s is dat de
dorpsraad verambtelijkt en een verlengstuk wordt van de gemeentelijke beleidsontwikkeling en besluitvorming. Door
een te sterke oriëntatie op de gemeentelijke agenda dreigt een dorpsraad het
contact met de achterban te verliezen.
Veel dorpsraden zien zich nog steeds als
de voorhoedebeweging die opkomt voor
de belangen van de achterban. Nu is de
belangenbehartiging voor dorpsraden
nog steeds een belangrijke taak.
Maar door veranderingen van de dorpssamenlevingen en het bestuurlijk klimaat
verschuiven de kansen van dorpsraden
naar andere taken en activiteiten.

Dorpsoverleg invulling van eigen
verantwoordelijkheid en zelfsturing
De VKKL verwacht dat de toekomstige
bewonersorganisatie in dorpen vooral
een dorpsplatform wordt dat zich richt
op communicatie tussen bewoners en
verenigingen. Dorpsoverleggen maken
op allerlei manieren de ontmoetingen
tussen bewoners mogelijk. Bewoners en
verenigingen worden uitgedaagd om met
elkaar de gesprekken aan te gaan over de
zaken waarmee men iets wil bereiken.
Dan blijkt dat er allerlei initiatieven en
samenwerkingsverbanden ontstaan
tussen bewoners of verenigingen die
samen hun wensen uitwerken in plannen.
Het dorpsoverleg neemt deze initiatieven
niet over maar zorgt desgewenst voor

verbindingen met andere bewoners, met
de gemeente of zorgt voor de inbreng van
kennis en financiën in aanloopkosten.
De komende jaren wil de VKKL met haar
leden, de gemeenten, de welzijnsinstellingen en onderwijsinstellingen de kennis
over dit model van dorpsoverleggen en
zelfsturing verder uitwerken.
Daarvoor wordt onder andere samengewerkt in de proeftuin zelfsturing van
de gemeenten Peel & Maas en Valkenburg
aan de Geul. De veranderingen in de
dorpen en gemeenten vragen ook van
de VKKL een aanpassing van de
dienstverlening en advisering.

Toekomstige bewoners bouwen woningen
Griendtsveen in eigen beheer
Griendtsveen is het eerste Limburgse
dorp waar toekomstige bewoners in
samenwerking met een architectenbureau een project van 10 woningen aan
de Helenaveenseweg in eigen beheer
hebben gebouwd.
Op dinsdag 20 oktober 2009 wordt de
oplevering gevierd van deze woningen die
gebouwd zijn volgens de principes van
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
(CPO). De provincie Limburg stimuleert

deze vorm van betaalbaar bouwen.
De gedeputeerde Noël Lebens zal daarom
de opleveringshandeling verrichten.
De bijeenkomst ter gelegenheid van deze
oplevering in Gemeenschapshuis
“De Zaal” begint om 14.30 uur. Architectenbureau De Loods zal dan ingaan op het
perspectief van CPO-projecten. Omstreeks
16.00 uur worden de woningen bezocht.
Er kan dan met de bewoners gesproken
worden. Hierna is er om 17.00 uur een
afsluiting in Herberg “De Morgenstond”.

Vertegenwoordigers van dorpsraden zijn
van harte welkom om deze oplevering bij
te wonen.
De organisatie van deze middag is in handen van De Loods architecten & adviseurs,
in samenwerking met de gemeente Horst
aan de Maas en de provincie Limburg.
Voor nadere inlichtingen kan contact
opgenomen worden met Hans Mollen
van De Loods architecten en adviseurs,
telefoon: 0492-386700.
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Steeds meer dorpen digitaal
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Meld uw dorpssite aan op dorpen.nl
In steeds meer dorpen organiseren bewoners zich digitaal. Een dorpswebsite biedt
nieuwe mogelijkheden voor het ontsluiten
van lokale informatie en het stimuleren
van de interactie in het dorp.
Op dorpen.nl zijn de dorpswebsites van
Nederland te vinden. Deze website wil
uitgroeien tot hét landelijke podium voor
dorpsgebonden informatie. Om dit staaltje
‘dorpskracht’ zo goed mogelijk tot zijn
recht te laten komen, verdient ook uw
dorpssite/dorpsradensites een plaats op
dorpen.nl. Uw dorpssite kunt u aanmelden via de knop ‘dorp aanmelden’ op de
website. De aanmelding komt terecht bij
VKKL. Zij treedt op als beheerder voor de
provincie Limburg en kan dorpssites uit
de eigen provincie toevoegen.
Met uw hulp raakt de kaart van Limburg
steeds meer gevuld en ontstaat er een
mooi overzicht van alle dorpssites in
onze provincie. Dankzij dorpen.nl kunt u
bovendien eenvoudig zien hoe andere
dorpen een website hebben opgebouwd.
Wat zijn de criteria voor aanmelden?
De site is nadrukkelijk niet bedoeld om
één of meerdere personen/bedrijven voor
het voetlicht te brengen, maar moet recht
doen aan het unieke en diverse karakter
van het dorp. Het is een website van, voor
en door het dorp! Op de site is informatie
over de dorpsraad of andere bewonersorganisaties te vinden. Ook zijn er links
naar de verschillende verenigingen van

Van dorpsommetje
tot wandelroute
Het Professor Hentrichpad is door de
Werkgroep Buitengebied van de Dorpsraad
Grathem verbeterd van een eenvoudig
dorpsommetje tot een volwaardige
toeristische wandelroute van 5 kilometer.
De opening vond plaats op zaterdag
26 september door locoburgemeester
mr. Walraven, door met de hamer een
routepaaltje in de grond te slaan.
De website www.grathem.com bevat
overigens nog meer interessante
fiets- en wandelroutes in de omgeving
van Grathem. In de volgende Kleine
Kernen Krant zal uitgebreider stilgestaan
worden bij de totstandkoming van deze
wandelroute.

het dorp opgenomen. De site is actueel
van karakter en kan één of meer thema’s
uit het volgende rijtje behandelen:
Geschiedenis	Agenda (dorpsactiviteiten)
Bedrijvigheid Nieuws (uit het dorp)
Voorzieningen
Een dorpswebsite: iets voor uw dorp?
Een eigen website biedt nieuwe
mogelijkheden voor het ontsluiten van
lokale informatie en het stimuleren van
de interactie in het dorp. In steeds meer
dorpen organiseren bewoners zich dan
ook digitaal. Het ene dorp legt de nadruk
op het verstrekken van informatie, het
volgende op interactie en weer een ander
op de actualiteit of projecten in het dorp.
De verschillende accenten komen tot
uiting in nieuwsitems, foto’s van gebeurtenissen, agendaberichten, verhalen van
bewoners, polls, discussiefora, puzzels
en spelletjes, filmpjes, vraag en aanbod,
links naar organisaties en verenigingen
en ga zo maar door. Elk dorp vindt hierin
zijn eigen weg en dat maakt elke website
uniek! Dankzij Dorpen.nl kunt u snel zien
hoe andere dorpen een site hebben
opgebouwd. Doe daar uw voordeel mee!
En dit krijgt u er gratis bij…..
Met het ontstaan van dorpswebsites heeft
in veel dorpen de samenwerking tussen
jong en oud nieuw elan gekregen, hebben
de inwoners veel meer kennis over hun

dorp en vinden verenigingen een snelle
digitale manier om informatie bij de leden
te krijgen. En… de betekenis reikt verder
dan de dorpsgrenzen: ook toeristen en
beleidsmakers vinden er waardevolle
informatie en woningzoekenden kunnen
alvast sfeerproeven!

Hoe is dorpen.nl ontstaan?
Dorpen.nl is een portal voor dorpswebsites en een resultaat van het
scholingsproject Op Paad van Doarpswurk
(De Friese vereniging voor kleine kernen).
Op Paad, wat ‘op weg’ betekent, startte
in 1999 en had als doel om de Friese
dorpen een plaats te geven op internet.
De cursisten leerden hoe ze hun dorp op
internet konden presenteren en melding
konden maken van bijvoorbeeld verenigingsleven, voorzieningen en bedrijven in
het dorp. In 2003 is het project afgerond,
nadat Doarpswurk zo’n 200 dorpen had
ondersteund bij het ontwikkelen van een
eigen dorpssite. Bij het project hoorde
ook de ontwikkeling van de website
dorpen.nl, waarop alle informatie van
de dorpssites bij elkaar wordt gebracht.
Inmiddels heeft dorpen.nl de Friese
provinciegrens overschreden; dorpen uit
het hele land kunnen zich nu aanmelden.
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6 Jeugd & Leefbaarheid

Is ons dorp aantrekkelijk voor de jeugd?
“Hoe betrek je onze jeugd bij de leefbaarheid in hun dorp?”, is een vraag die
regelmatig voorbij komt in verschillende
lokale initiatieven in kleine kernen.
Maar al te vaak worstelen dorpsraden/
overleggen met het dilemma dat zij met
hun werkwijze en overlegcultuur de
jeugd in hun dorp niet of slechts beperkt
kan bereiken.
Wij dagen u uit!
Als VKKL willen wij u uitdagen om als
dorpsraad, dorpsoverleg, dorpsinitiatief
de jonge dorpsbewoners te betrekken bij
de leefbaarheid in uw dorp. Gaat u de
uitdaging aan of heeft u al ervaring met
jeugdparticipatie? Laat het ons weten. Het
komende jaar willen we als VKKL investeren in jeugd en leefbaarheid. In deze
Kleine Kernen Krant een eerste aanzet.
Kennis of actieve participatie?
Vraag u als dorpsoverleg vooraf goed af
wat u van “de jeugd” verwacht. Wilt u als
overleg vooral kennis nemen van hun
vragen, wensen en beleving van het dorp.
Kennis die u wilt gebruiken in de projecten van uw overleg en contacten met
gemeente en andere organisaties. Of gaat
u voor actieve participatie, waarin u jongeren verleidt zelf actief mee te denken
en mee te werken aan de ontwikkeling en

Voorbeelden
jongerenparticipatie
Heeft u lokale voorbeelden van jeugd
& jongerenparticipatie of wilt u als
dorpsraad/overleg hiermee starten,
laat het ons weten. De VKKL wil in 2010
investeren in jeugd & leefbaarheid.
“Good Practices” en valkuilen rondom
dit thema kunnen we goed gebruiken om
kennis te verspreiden onder de Limburgse
dorpsraden.
U kunt ons bereiken op vkkl@synthese.nl
of 077 – 39 785 03

uitvoering van projecten. Actieve participatie vraagt vaak meer inzet, creativiteit
en geduld, maar geeft ook meer kans op
“blijvende” participatie. Daarnaast krijgt
u via projecten met actieve participatie
ook kennis van wat de jeugd bezig houdt.
Bruggen bouwen!
Als u jeugd wil betrekken bij de
leefbaarheid(projecten), dan moet u als
dorpsoverleg een brug of meerdere
bruggen slaan. De cultuur van volwassenen, het dorpsoverleg en andere organisaties sluiten vaak niet aan op de cultuur
en belevingswereld van jeugd en jongeren.
Heeft u in uw dorpsoverleg leden die deze
brug kunnen slaan of moet u partners
zoeken die dit voor/met u kunnen doen.
Denk hierbij aan leiding van een lokale
club met jeugdleden, een jongerenwerker,
een leraar, ouders of oudere jongeren die
het vertrouwen van “de jeugd” hebben of
kunnen krijgen. Blijf investeren in dit
contact (onderhoud de bruggen).
Korte slagen – snelle resultaten
Jeugd en jongeren willen net als u
resultaat van hun inzet en betrokkenheid. Liever vandaag, dan morgen (en laat
staan volgend jaar). Voor jongeren is drie
maanden lang en een jaar is voor hen een
eeuwigheid. Zorg er voor dat u duidelijk
bent over te verwachten resultaten en
wanneer deze worden gerealiseerd. Zorg
samen met eventuele partners (gemeente,
woningstichting, waterschap, enz.) voor

een financieel potje waaruit snel, zonder
allerlei bureaucratische regels, actie kan
worden ondernomen voor kleinschalige
projecten van en door jeugd. Denk hierbij
aan geld voor een voetbaltoernooi, een
afvalbak bij de ontmoetingsplek, een
computer om een jeugdwebsite te maken,
enz. Deze kleine snelle acties zorgen
voor vertrouwen en geven ook ruimte om
samen te werken aan zaken waar een
langere adem voor nodig is.
Voorbeelden
Jeugd activeren en betrekken is vooral
lokaal maatwerk dat om veel creativiteit
vraagt. Hieronder enkele voorbeelden van
projecten die door het land heen met
wisselend succes worden uitgevoerd (op de
ene plaats lukt het – op de andere niet):
Kleur in Castenray
Een project waarbij jongeren in Castenray
(gem. Venray) zelf het initiatief hebben
genomen om een sombere fietstunnel een
kleurtje te geven. De dorpsraad reageerde
enthousiast, regelde ondersteuning in de
vorm van een beeldend kunstenaar en
twee coaches voor de jongeren. Het graffitiproject was en project en de jongeren gaan
door. Ze hebben ondertussen plannen voor
het opknappen van een JOP en bezochten
samen met jongeren uit 20 andere landen
een conferentie in Schotland over jeugdparticipatie (de benodigde financiële
middelen regelden ze zelf door het organiseren van verschillende activiteiten).

Kinderen richten speeltuin in
Kinderen kunnen prima meedenken/
participeren bij de (her)inrichting van een
speeltuin in hun buurt, dorp of straat. Een
Zuid-Hollandse welzijnsorganisatie schreef
een praktische handleiding, op www.vkkl.
nl vindt u een link naar deze handleiding.
Internetgeneratie
Internet is het medium voor de jeugd. Een
lokale website opgezet en onderhouden
door jongeren is een mooie manier om
jongeren te betrekken bij het dorp.
Jongeren kunnen zelf een site ontwikkelen, maar er kan ook gebruik worden
gemaakt van professioneel ontwikkelde
sites. Bij deze sites vullen de jongeren
lokaal de “voorpagina” in, ze kunnen
foto’s uploaden, tekst toevoegen, verenigingen kunnen activiteiten aankondigen
(agenda), enzovoorts. Via een landelijk of
provinciaal systeem wordt daarnaast ook
allerlei informatie toegevoegd over zaken
die van belang (kunnen) zijn voor jongeren. Denk hierbij aan hulpverlening, huisvesting, geld, sex, alcohol & drugs, enz.
Op de VKKL-site staan enkele links.
Interviewers via maatschappelijke stage
U wilt een onderzoek houden onder de
jeugd in uw dorp. Wat houdt hen bezig?
Wat zijn hun ideeën en wensen?
Waar willen ze zelf energie in steken?
U kunt er voor kiezen om hier een officieel
onderzoek(bureau) op zetten, maar ook
kiezen voor een laagdrempelige lokale
variant. Laat jongeren zelf interviews houden, vraag hiervoor hulp van bijvoorbeeld
een jongerenwerker of biedt als dorpsraad een maatschappelijke stage aan,
een groep leerlingen van een voorgezette
opleiding kunnen dan als stageopdracht
de interviews uitvoeren. Zelf zorgt u voor
een enthousiaste begeleider(s).
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Eerste contact via sport & spel
Sport & spelactiviteiten zijn vaak een
prima manier om jong en oud met elkaar
in contact te laten komen. Organiseer
samen met verschillende verenigingen uit
het dorp een sportuitdaging/dag.
Tieners als organisatieteam
Vraag een groepje tieners om tijdens de
lokale kindervakantieweek een speurtocht
of andere activiteit te organiseren voor
jonge kinderen. Je krijgt gegarandeerd
een enthousiaste groep jongeren die zich
gewaardeerd en serieus genomen voelt.
Je hebt contact waar zowel de jongeren,
kinderen als de dorpsraad vruchten van
kunnen plukken.
Social Sofa’s op dorpsplein
In Horst wordt het centrum momenteel
heringericht. De Jamba’s (jongerenambassadeurs voor de gemeente) hebben het
initiatief genomen om enkele Social Sofa’s
te ontwerpen. Social sofa’s zijn kleurrijke
ontmoetingsplekken voor jong en oud
in de vorm van (vandalismebestendige)
bankjes. Het project sluit goed aan bij
de aandachtspunten uit het Dorpsontwikkelingsplan Horst. De dorpsraad
wil daarom een steentje bijdragen door
een deel van haar leefbaarheidbudget
beschikbaar te stellen.
Neem jeugd & jongeren serieus
Belangrijkste aandachtspunt bij jeugdparticipatie: neem jeugd en jongeren
serieus. Luister naar ze, begeleidt ze,
maar neem het initiatief niet van hen
over, laat ze zelf hun “ding” doen.
Elders in deze kleine kernenkrant vindt
u tips voor jeugdparticipatie. Gebruik
deze als u jeugd wilt betrekken bij de
leefbaarheid in uw dorp en projecten
van uw dorpsoverleg. Op onze website
www.vkkl.nl vindt u trouwens nog meer
handreikingen en links naar interessante
sites over jeugdparticipatie.
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Leader+ steunt
activiteiten VKKL
In het kader van het Leader+ ontwikkelingsprogramma Zuid-Nederland van
de Europese Unie is aan de VKKL voor de
periode tot en met juni 2009 een subsidie
toegekend van € 23.383,00 voor de
uitvoering van een vijftal activiteiten.
Het ging hierbij om de organisatie van
de Dorpendag Limburg 2009, de uitvoering van dorpsontwikkelingsplannen,
het stimuleren van nieuwe bewonersinitiatiefgroepen in Limburgse dorpen,
een provinciaal kleine kernen plan en het
uitbrengen van verschillende publicaties.
Het college is van mening dat de VKKL
met deze activiteiten een bijdrage heeft
geleverd aan het ontwikkelingsplan van
Leader+, dat onder meer gericht is op
interregionale samenwerking. Met dit
project ondersteunt de VKKL initiatieven
van bewoners die gericht zijn op de
leefbaarheid van het dorp of de plattelandsregio. De Leader+ aanpak is gericht
op het stimuleren van initiatieven van
onderop door burgers in de Europese
plattelandsregio’s.
Door deze bijdrage van de Europese
Commissie was het voor VKKL mogelijk
om binnen de genoemde projecten meer
activiteiten te ontplooien. Zo zijn er dit
jaar extra presentaties en workshops
gehouden tijdens de Dorpendag Limburg
2009. Tevens heeft de VKKL door de
leader+ bijdrage meer bijeenkomsten
voor de aangesloten dorpsraden en dorpsoverleggen georganiseerd.
De looptijd van het Leader+ programma
liep eigenlijk tot 31 december 2008.
Vanwege de economische crisis heeft de
Europese Commissie de Zuid Nederlandse
provincies de kans geboden om tot 1 juli
2009 het onbenutte budget van Leader+
alsnog te besteden. In Limburg zijn dit
jaar nog 14 projecten goedgekeurd waarmee een totale bijdrage van € 426.492,vanuit Leader+ gemoeid is. Het Leader+
programma 2000 – 2006 is nu definitief
afgesloten.

k Tips voor volwassenen en jongeren
8 Slaag-

en faalfactoren voor deelname jongeren aan

Jongeren zijn wel degelijk betrokken
bij het wel en wee van hun dorp.
Maar de werkwijze van dorpsraden en
dorpsoverleggen spreekt veel jongeren
niet aan. Dorpsradenwerk is nog vooral
een aangelegenheid van 40-plus mannen. De VKKL besteedt aandacht aan de
zoektocht van dorpsoverleggen en
dorpsraden om jongeren nog meer te
betrekken bij hun activiteiten.
Ervaringen met bestaande projecten laat
zien dat een aantal factoren belangrijk is
voor de mate van jeugdparticipatie en het
succes van de projecten. Hieronder staat
een aantal handvatten en tips.
Per tip wordt er eerst een versie voor de
volwassenen gegeven, daarna die voor de
jeugd (cursief gedrukt).
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Tip 1
Volwassenen: Er moet van beide kanten
bereidheid tot participatie bestaan.
De mate van betrokkenheid is van groot
belang: veel projecten zijn succesvol door
het grote enthousiasme waarmee mensen
eraan werken. Zonder enthousiaste, actieve
en deskundige individuen als ouders,
vrijwilligers,
professionals en jeugd is geen succes
mogelijk.

Jongeren: Geef zelf aan wat haalbaar is
en hoelang je betrokken wilt zijn bij de
activiteiten. Neem de tijd om je de -soms
ingewikkelde- materie eigen te maken.

Jongeren: Laat je eigen enthousiasme
niet afremmen door volwassenen,
probeer ook leeftijdgenoten mee te krijgen
voor je idee.

Letterlijk: Zadel de jeugd niet op met
onleesbare stukken en veel moeilijke
woorden. Stap uit het beroepsjargon
en spreek jongeren aan in een heldere,
begrijpelijke taal. Jongeren kennis laten
nemen van de taal en de cultuur van de
dorpsraad komt dan spelenderwijs tot
stand.
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Tip 2
Volwassenen: Ondersteuning van
jongeren is nodig. Er moet tijd gestopt
worden in het actief houden van
jongeren (bij langdurige processen) en
groepsprocessen moeten worden begeleid.
De ondersteuning mag niet zover gaan
dat initiatieven van jongeren worden
overgenomen.
Jongeren: Geef zelf aan welke adviezen
en ondersteuning je nodig hebt van
volwassenen, wat zij moeten doen en wat
je zelf wilt doen.
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Tip 3
Volwassenen: Kinderen en jongeren moeten de tijd krijgen om te experimenteren.
Er is altijd sprake van een leerproces, dit
heeft budgettaire consequenties.
Het kost vaak meer tijd, geld en energie
dan verwacht. De jeugd moet de kans
krijgen om zich te ontwikkelen en mogen
ook fouten maken.
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Tip 4
Volwassenen:Dorpsraden/overleggen
(maar ook overheden en instellingen)
moeten de taal van de jongeren spreken
omdat de communicatie anders veel problemen oplevert en participatie frustreert.

Figuurlijk: Volwassenen moeten zich
proberen te verplaatsen in de cultuur en de
belevingswereld van jongeren. Wat houdt
hen bezig, wat is hun referentiekader?
Ook hierbij is sprake van een wisselwerking. Als jongeren serieus genomen wordt,
tonen zij ook de bereidheid om de wereld
van de volwassenen te leren begrijpen.
Jongeren: Eis van volwassenen dat zij
begrijpelijke taal spreken. Vooral ambtenaren en politici drukken zich vaak onnodig
moeilijk uit. Vraag of moeilijke stukken
worden vertaald in gewone mensentaal.
Leg volwassenen uit wat je bezig houdt
en wat jij wilt. Houdt er rekening mee dat
volwassenen soms erg hardleers zijn: blijf
doorvragen als je iets niet begrijpt, laat je
niet met een kluitje in het riet sturen.
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Tip 5
Volwassenen: De participatie moet
aansluiten bij de beleving van jongeren.
Dit geldt zowel voor het onderwerp als de
plek waar het plaatsvindt. Veel jongeren
zijn vooral geïnteresseerd in herkenbare
onderwerpen. En vooral projecten die zich
afspelen binnen de eigen woon- en leefomgeving van jongeren boeken resultaat.
Jongeren: Geef duidelijk aan wat je
wilt bereiken en waarom. Maak met
elkaar duidelijke plannen met een doel.
Volwassenen hebben de neiging om
vaag te blijven, lange termijn politiek te
bedrijven. Laat je niet van de wijs brengen
en houdt je doel voor ogen.
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Tip 6
Volwassenen: De kans op succes is groter
naarmate het project nadrukkelijker is
gericht op concrete doelen met zichtbare
resultaten. Als de resultaten uitblijven
of te lang duren is het gevaar van
afhaken door de jeugd groot.
Een veelgehoord knelpunt is de lange tijd
die gemeentelijke procedures vergen.
Het verdient daarom de voorkeur om bij
projecten met jeugd op korte termijnresultaat te richten. Kleinschalige
projecten hebben een positieve invloed
op de deelname van jongeren.
Jongeren: Bedenk niet alleen mooie
plannen, maar kijk ook naar de uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Houd ook
rekening met de tijd die het kost.
Ambtelijke molens malen soms langzaam.
Vraag hoeveel tijd ermee gemoeid is.
Spreek volwassenen aan op de beloftes
die ze gedaan hebben.

leefbaarheidsprojecten
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Tip 7
Volwassenen: Vooral bij onderzoeken en
inventarisaties geldt: laat de jongeren
weten wat de resultaten zijn. Maak van
de rapporten en beleidsvoornemens
populaire versies in begrijpelijke taal.
Laat ook weten hoe ermee wordt verder
gegaan, welke concrete activiteiten
worden ondernomen, houdt hen
regelmatig op de hoogte, betrek hen
bij voorkeur bij het vervolg en kom je
beloften na!
Jongeren: Als je meedoet aan onderzoek vraag dan wat er met de resultaten
gebeurt. Vraag geregeld naar de resultaten,
voortgangsverslagen en dergelijke. Vraag
ook of ze in het onderzoek meenemen wat
jullie belangrijk vinden om te weten.
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Tip 8
Volwassenen: ‘Inbedding’ en ‘follow up’.
Daar waar dit mogelijk is moet getracht
worden een duidelijke link met bestaand
werk te krijgen, zoals het buurt- en
opbouwwerk, jongerenwerk, sportclubs,
enz. Projecten van jeugdparticipatie die
niet op zichzelf staan maar zijn geworteld
in bestaande initiatieven/organisaties
hebben ook een grotere kans op follow-up
activiteiten. Geïsoleerde projecten hebben
weinig kans van slagen. Er moet zoveel
mogelijk worden samengewerkt met en
tussen bestaande initiatieven in de
omgeving.

Jongeren: Zorg dat je in besturen, panels
en jeugdraden komt te zitten. Organiseer
je achterban als steun: raadpleeg regelmatig leeftijdgenoten over de plannen die
jullie hebben zodat de volwassenen weten
dat het door een grotere groep jongeren
gedragen wordt.

9

Tip 9
Volwassenen: Structurele jeugdparticipatie. Inbedding in beleid van de dorpsraad
(en gemeenten en/of instellingen) en
lange termijnbeleid is nodig om participatie een structurele plaats te geven.
Geef het een duidelijke plaats in de
dorpsraad (en het lokaal jeugdbeleid)
zodat continuïteit en follow-up
activiteiten worden gewaarborgd.
Jongeren: Als je iets hebt bereikt is dat
geweldig, maar kijk ook verder dan je
neus lang is. Zijn er vervolgactiviteiten
mogelijk? Geef aan dat je de resultaten
wilt bepreken en mee-evalueren.
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Tip 10
Volwassenen: Werving van jongeren.
Het benaderen van jongeren moet zoveel
mogelijk persoonlijk gebeuren en niet via
algemene oproepen in de pers. Oproepen
om mee te doen die uitsluitend via de
pers worden gedaan, hebben vaak een
teleurstellend resultaat.
Gebruik hiervoor liever intermediairen

zoals jongerenwerkers, onderwijskrachten, politie, (jeugd)hulpverleners, ouders
en vrijwilligers. Gebruik ‘flitsende’ flyers,
posters en banners op (internet)plekken
waar de jeugd komt.
Publiciteit (de pers) kan wel een
ondersteunende rol spelen, om het project
bekendheid te geven of bijvoorbeeld om
iets af te dwingen bij de gemeente.
Jongeren: Probeer leeftijdgenoten te
interesseren voor jullie plannen.
Betrek ze bij de uitvoering ervan.
Tot slot
Volwassenen: Neem jongeren serieus.
Jongeren: Geef niet te gauw op, stap af
op personen die invloed hebben als je
iets wilt bereiken. Dorpsbewoners/
dorpsraadleden, maar ook wethouders,
zijn gewone mensen!
Bron: www.jeugdparticipatiezh.nl
Voorwaarden voor jongerenparticipatie
Neem de jongeren serieus
• Zorg voor draagvlak onder de jongeren
• Zorg voor actieve inzet van de jongeren
• Luister ECHT naar de jongeren
• Spreek de taal van de jongeren
• Bied de jongeren de ruimte
• Bied ondersteuning & advies
• Stel financiën beschikbaar
• Communiceer wat er gedaan wordt
met de inbreng van de jongeren
• Communiceer het tijdspad waarin de
jongeren reactie kunnen verwachten
• Bied jongeren de ruimte om zelf een
actieve rol op zich te nemen
Bron: www.jeugdparticipatiezh.nl
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k Portret van een kleine kern…Lomm
10

Enorme gemeenschapszin bindende factor
Lomm, een dorp van iets meer dan
duizend inwoners is gelegen 10 kilometer
ten noorden van Venlo. Nu nog deel
uitmakend van de gemeente Arcen
en Velden, maar per 1 januari 2010
behorend tot de gemeente Venlo.
Jack van den Hombergh, secretaris van
de nog jonge dorpsraad, vertelt:
“Net als zovele andere kleine dorpen in
Limburg gaat Lomm al jaren gebukt onder
de effecten van de landelijke trends op
kleine dorpskernen. De leefbaarheid staat
onder druk door onder andere gebrek aan
woningen voor starters, het verdwijnen
van maatschappelijke en sociale voorzieningen en het ontbreken van woon-zorgvoorzieningen voor de senioren. Hierdoor
zijn de afgelopen jaren veel jongeren en
ouderen noodgedwongen vertrokken naar
nabijgelegen dorpen, waar men wel kan
vinden waar men naar op zoek is.
Wie vervolgens de conclusie trekt dat de
Lommse bevolking door al deze ontwikkelingen moedeloos is geworden en het dorp
“rustende” is zal echter versteld staan van
de vele verenigingsactiviteiten en de grote
betrokkenheid van de inwoners hierbij.
Een heel actueel voorbeeld is de musical
Droëmvlucht, volgens de organisatoren
een evenement voor en door Lomm. De
plaatselijke Harmonie St. Antonius is de
initiatiefnemer van deze musical, waar
bijna 100 Lommenaren bij betrokken zijn.
Dorpsontwikkelingsplan
De toenemende druk op de leefbaarheid
was voor enkele inwoners aanleiding
om te kijken hoe de Lommse bevolking
de toekomst van het dorp zag. In 2007 is
een werkgroep aan de slag gegaan met

Dorpsraden in
alle kernen
De presentatie van het DOP en de
oprichting van een dorpsraad in
Lomm waren voor de WMO-raad in de
gemeente Arcen en Velden aanleiding
om bij het gemeentebestuur te pleiten
voor oprichting van dorpsraden in de
overige twee kernen van de gemeente.
De gemeente heeft het signaal serieus
opgepakt en ondersteuning aan
initiatieven aangeboden. Inmiddels
zijn er zowel in Arcen als in Velden
dorpsraden in oprichting.
De aanstaande fusie met de gemeente
Venlo per 1 januari 2010 zal een
belangrijke rol gespeeld hebben bij de
totstandkoming van deze initiatieven.
De jonge dorpsraden weten elkaar
inmiddels ook goed te vinden.
Een eerste wapenfeit is het behoud
van de activiteitenkalender voor de
drie dorpen, iets wat voorheen altijd
door de gemeente werd uitgevoerd.

de ontwikkeling van een Dorpsontwikkelingsplan (DOP), ondersteund door de
gemeente en Provincie Limburg.
Jack van den Hombergh: “Dit plan is
in mei 2008 gepresenteerd tijdens een
ludieke rondrit per huifkar door Lomm,
waarbij vele genodigden werden meegenomen naar de plekken in het dorp waar

volgens de bewoners iets zou moeten
gebeuren om de leefbaarheid minimaal te
behouden maar liever nog te verbeteren.”
Oprichting dorpsraad
Uiteindelijk is vanuit de genoemde
werkgroep de Dorpsraad Lomm tot stand
gekomen. In april 2009 is deze door
burgemeester Tans officieel geïnstalleerd
als eerste dorpsraad binnen de gemeente
Arcen en Velden. Jack van den Hombergh:
“De leden en het bestuur van de dorpsraad Lomm hebben inmiddels, samen met
de inwoners en met de gemeente Arcen
en Velden, enkele projecten uit het DOP
Lomm tot uitvoering gebracht.”
Eetpunt en dagvoorziening
Nog voordat het DOP officieel klaar was,
kon het eerste project al als gerealiseerd
worden afgevinkt. De KBO en de uitbater
van het dorpscafé waren, ondersteund
door het lokaal welzijnswerk, samen
gestart met een eetpunt voor ouderen.
Het bleek al snel een groot succes.
Maandelijks komen er momenteel rond de
dertig ouderen uit het dorp bijeen in het
café om een warme maaltijd te nuttigen
en natuurlijk de nodige verhalen uit te
wisselen. Dit succes heeft er voor gezorgd
dat de gemeente nu ook laat onderzoeken
of een ander DOP-project, een kleinschalige dagvoorziening voor ouderen, in het
dorp haalbaar is.
Dorpsplein en dorpsentrees
Uit de dorpsgesprekken die voor het DOP
gevoerd waren, bleek dat het dorp een
herkenbare dorpskern mistte. Het gebied
rond de kerk en het Antoniusplein wordt
met elkaar verbonden zodat er een echt
dorpshart ontstaat. Om het plein komt
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een bomenlaan waardoor het plein intiem
zal ogen. Ook de belangrijkste toegangsweg tot het dorp, de Kapelstraat, krijgt
vanaf de Rijksweg een uitnodigende
uitstraling met nieuwe dorpsentrees, extra
groen en verkeersremmende maatregelen.
De dorpsraad en omwonenden zijn intensief bij de voorbereiding van de herinrichtingsplannen betrokken.”
Wim Weijs, ook lid van de dorpsraad:
“Half oktober zal begonnen worden met
de herinrichting van de dorpskern.
Hiermee worden twee DOP-projecten
gelijktijdig gerealiseerd.”

Gesprekspartner bij zandwinning
De dorpsraad is sinds de presentatie van
het DOP ook deelnemer in de klankbordgroep voor de maaswerken. Wim Weijs:
“Twee keer per jaar komt de klankbordgroep bijeen om te praten over de ontwikkelingen rond de zandwinning. Maar ook
buiten de vergadering om zijn de lijnen
met de uitvoerder heel kort. Ik loop regelmatig binnen bij het kantoor van de projectleider om actuele zaken te bespreken.”
Lomm is in beweging en zal dat de
komende jaren ook nog wel blijven. Als de

Wilt u uw dorp ook eens in
de schijnwerpers zetten?
Mail uw verhaal naar
vkkl@synthese.nl of neem
contact op met de redactie.
plannen doorgaan zullen er de komende
jaren bijvoorbeeld nog 59 nieuwe
woningen gebouwd worden. En zodra de
zandwinning langs de Maas afgerond is,
zal dit gebied als natuurgebied met
recreatieve voorzieningen ingericht
worden. Genoeg werk aan de winkel dus
voor de dorpsraad.

Op weg naar een nieuwe koers

VKKL zoekt bevlogen bestuursleden
Net als andere vrijwilligersorganisaties
heeft ook de Vereniging Kleine Kernen
Limburg (VKKL) te maken met wisselingen in de bestuursbezetting. Op dit
moment is de vereniging op zoek naar
nieuwe bestuursleden.
De vereniging
De VKKL wil de daadkracht van bewonersorganisaties en initiatieven in de
kleine kernen vergroten. Als onafhankelijke organisatie zetten wij ons in voor
het behoud en de verbetering van de
leefbaarheid van de dorpen en het landelijk gebied in de provincie Limburg. De
VKKL vertolkt de stem van de dorpen in
Limburg, deelt kennis en ervaringen met
haar leden, adviseert bewonersorganisaties en gemeenten, werkt samen met
provinciale en landelijke organisaties en
stimuleert innovatieve projecten op het
gebied van leefbaarheid.
Bewonersorganisaties zoals dorpsoverleggen, dorpsraden, leefbaarheidsgroepen
en andere initiatieven die opkomen voor
het algemeen belang van dorpen vormen

de basis van de vereniging.
Sinds de oprichting in 2003 is het aantal
leden gestegen tot 80 dorpsraden,
ruim 20 gemeenten en een tiental andere
organisaties. Op dit moment hebben ook
de eerste dorpshuizen zich aangemeld
als lid (dit is sinds kort mogelijk).
Maatschappelijke erkenning
Sinds december 2008 heeft de VKKL
van de provincie de erkenning als
“Maatschappelijke organisatie”.
Dit betekent meer zekerheid voor de
toekomst en mogelijkheden om zowel
projecten en de organisatie verder te
ontwikkelen en professionaliseren.
Profielschets
Voor bestuursleden hebben wij het
volgende profiel voor ogen:
betrokken bij de ontwikkelingen in
kleine kernen van Limburg,
geïnteresseerd in of ervaring
met bewonersbetrokkenheid bij
leefbaarheid kleine kernen,
een bijdrage willen leveren aan
de verdere ontwikkeling en

professionalisering van de organisatie
en/of projecten van de vereniging,
woonachtig in Limburg.
Heeft u interesse of wilt u meer weten
over deze vacature? Neem dan contact
op met het secretariaat van de VKKL:
077-3978503 of vkk@synthese.nl

k
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21 oktober 2009
Algemene Ledenvergadering +
Themabijeenkomst
Locatie: Baexheimerhof, Baexem
11 november 2009
Dorpennetwerk Limburg
Locatie: nog niet bekend
Kijk voor meer informatie en een
uitgebreide agenda op www.vkkl.nl.

Van de bestuurstafel VKKL...

Kerk is meer dan karakteristiek gebouw
Van oudsher is de kerk het hart van de
gemeenschap in dorpen, wijken en
steden. Het is, of moeten we zeggen was,
de plek waar de mensen iedere week
bijeen kwamen tijdens de vieringen.
Heden ten dage is de kerk voor veel
mensen alleen nog zichtbaar aanwezig
in de gemeenschap als middelpunt van
het dorp of als baken in het landelijk
gebied. Een herkenningspunt in het
dorp. Het wekelijkse kerkbezoek loopt
hard terug. Toch zitten bij bijzondere vieringen zoals de 1ste communieviering,
het vormsel, een uitvaart, de kerken vol.
Herbestemming kerken
In Limburg zijn al op verschillende plekken kerken gesloten. Uit onderzoek blijkt
dat de komende tien jaar mogelijk vijf
keer zoveel kerkgebouwen vrijkomen
en hun religieuze functie verliezen dan
tot nu toe het geval was. Een beleid voor
herbestemming is er vaak niet. Voor de
mensen in de parochie is een andere
bestemming van hun kerk ook heel
emotioneel. Wat kan wel in het gebouw en
wat niet? Er zijn ook veel kerkgebouwen
die de status van monument hebben.
Eén ding staat vast, de discussie over
herbestemming van kerkgebouwen die
aan de eredienst ontrokken zijn zal de
komende jaren op steeds meer plekken
gevoerd gaan worden.
Er gaan steeds meer geluiden op om
kerkgebouwen te gebruiken voor
multifunctionele (en niet-religieuze)
doeleinden. Kent u voorbeelden van een
dergelijke multifunctioneel gebruik in uw
dorp of omgeving? Laat het ons dan weten
via vkkl@synthese.nl of 077-3978503.

Kerk bindende factor gemeenschap
De kerk(gemeenschap) is echter meer
dan een gebouw. De kerk speelt ook een
grote rol bij het leefbaar houden van onze
gemeenschappen. Zo zijn er op veel plaatsen groepen vrijwilligers die mensen die
eenzaam en ziek zijn bezoeken. Groepen
die aandacht geven aan de ouderen door
deze te bezoeken met de verjaardag. Ook
het begrip Diaconie wordt steeds meer
gebruikt en krijgt in steeds meer parochies inhoud. De kerk is daarmee een
bindende factor in de dorpsgemeenschap.
Daarnaast zijn er ook tal van vrijwilligers
die zich inzetten voor “culturele” rol van
de kerk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het
onderhoud van de kerk en het kerkhof,
aan de koren maar ook de gildes.
Parochie onderdeel sociaal netwerk dorp
Mensen bij elkaar brengen. Hulp bieden
aan hen die het nodig hebben. Hiervoor
hoef je geen actieve kerkbezoeker te zijn
maar een mens die sociaal denkt en bereid
is samen te werken aan een leefbare
samenleving. Als dorpsraad is het goed
om te weten of hier in het dorp

aandacht voor is. Als dorpsraad kun je
de inwoners ook stimuleren om hier een
bijdrage aan te leveren. Door mensen en
organisaties bij elkaar te brengen en te
laten samenwerken. De kerk is een van de
partijen die hieraan kan bijdragen.
Tiny Reijnders, bestuurslid VKKL

